
Obrazové přílohy

Příloha č. 1: Antonio Cánovas del Castillo (1828 – 1897)

Tvůrce politického uspořádání restaurované bourbonské monarchie.

Zdroj: TUSELL, Javier – PORTERO, Florentino (eds.). Antonio Cánovas y el sistema político 

de la Restauración. Madrid: Congreso de los diputados, 1999.  



Příloha č. 2: Joaquín Costa (1846 – 1911)

Španělský právník a ekonom. Nejvýznamnější představitel regeneracionistů.

Zdroj: GÓMEZ BENITO, Cristóbal (coord.). Joaquín Costa y la modernización de España. 

Madrid: Congreso de los diputados, 2011 (obálka).



Příloha č. 3: „Costovo dělostřelectvo“

Satirické ztvárnění Joaquína Costy, jehož „zbraněmi“ jsou eseje.

Text v dolní části obrázku obsahuje rčení, jehož doslovné znění vyjadřuje samotný motiv 

kresby. Význam tohoto přísloví je obsažen v jiném španělském rčení: Zvony svolávají                    

na roráty, ale samy tam nejdou. Takový je i podle Moyi Costa: kritik, který, dojde-li k činům, 

zůstává v ústraní.

Satirický týdeník Gedeon, číslo 401, 30. červen 1903.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gedeón_(revista)#mediaviewer/File:Artiller%C3%ADa_de_Cost

a,_de_Moya.jpg [online] [cit. 9. 12. 2014]

http://3.bp.blogspot.com/-bxqvfdmSFSc/UQgTm3KoWAI/AAAAAAAAESs/dPD5S5u_VV8/s1600/caciquismo+en+Espa%C3%B1a.jpg


Příloha č. 4: Kasikové vládnoucí Španělsku v dobovém satirickém tisku

Almanach Gedeonu pro rok 1897 vydal „Mapu kasikismu ve Španělsku“ odpovídající 

satirickému charakteru stejnojmenného týdeníku. Španělsko je zde rozdělené do provincií, 

přičemž v obrysech každé z nich je vyobrazen kasik, pod jehož „kompetence“ daná provincie 

spadá.

Text, viz: SÁCHEZ, Isidro. Las luces del 98. Sociedades eléctricas en España finisecular.                  

In GUEREÑA, Jean-Loius [et. al]. Sociabilidad fin de siglo: Espacios asociativos en torno                 

a 1898. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, s. 170 (poznámka 

58).

„Mapa kasikismu ve Španělsku“ byla symbolicky umístěna na obálku prvního vydání Varela 

Ortegou editované knihy El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España 

(1875 – 1923).

Zdroj: http://clasehistorias1.blogspot.cz/2013/01/el-caciquismo.html [online] [cit. 9. 12. 2014]

http://clasehistorias1.blogspot.cz/2013/01/el-caciquismo.html


Příloha č. 5: Encasillado 

Obecné povědomí o existenci masivních podvodů, jež zbavovaly platnosti voličovy vůle               

a systematicky poskytovaly vítězství vládní straně, vedlo ke vzniku neologismu encasillado. 

Jednalo se o svévolné přidělení mandátů vytvářené na ministerstvu vlády (Ministerio de la 

Gobernación). Tato Cillova karikatura znázorňuje liberálního ministra Trinitaria Capdepóna 

uskutečňujícího encasillado ve volbách z března 1898. (Blanco y Negro, 30. 1. 1898)

Citováno podle: PAN-MONTOJO, Juan. El atraso económico y la regeneración. In PAN-

MONTOJO, Juan (coord.). Más se perdió en Cuba, 1898 y la crisis de fin de siglo. Madrid: 

Alianza Editorial, 2006, 320.



Příloha č. 6: Pucherazo 

Pucherazo: „výroba“ volebních výsledků na ministerstvu vlády (Ministerio de la 

Gobernación) se vytvářela prostřednictvím civilních guvernérů (gobernadores civiles), 

zmocněnců pro volební manipulaci. Tato Xaudarova karikatura zobrazuje konzervativního 

ministra Eduarda Data diktujícího svým guvernérům poslední instrukce před volebním 

obdobím v dubnu 1899, prostřednictvím telegrafu, pro tyto účely běžně užívaného 

komunikačního prostředku: „[Klíčovým] není okamžik uskutečňování podvodů, nýbrž jejich 

výroby“. (Blanco y Negro, 15. 4. 1899)

Citováno podle: PAN-MONTOJO, Juan. El atraso económico y la regeneración. In PAN-

MONTOJO, Juan (coord.). Más se perdió en Cuba, 1898 y la crisis de fin de siglo. Madrid: 

Alianza Editorial, 2006, 320.



Příloha č. 7: Kněz jako kasik dohlížející na „řádný průběh“ voleb

„Už jste volili kandidáty, které jsem vám doporučil?“

„Ano, otče; čtyřikrát.“

Zdroj: http://rodriguezacevedo.wordpress.com/tag/caciquismo/ [cit. 9. 12. 2014]

http://rodriguezacevedo.wordpress.com/tag/caciquismo/
http://rodriguezacevedo.wordpress.com/tag/caciquismo/


Příloha č. 8: Satirický komentář k podvodům spáchaných při volbách (pucherazo)

Text:

„Pane kasik, máme mnohem více hlasů, než je počet voličů!“

„Na tom spočívá velikost Španělska, zde volí dokonce i mrtví!“

Zdroj: http://clasehistorias1.blogspot.cz/2013/01/el-caciquismo.html [online] [cit. 9. 12. 2014]  

http://clasehistorias1.blogspot.cz/2013/01/el-caciquismo.html
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